
Được đánh giá bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm

đánh giá hoạt động 5S, mức độ thực hành và áp

dụng 5S hiện tại tại doanh nghiệp Nhật Bản, Việt

Nam và nước ngoài.

Nhận được lời khuyên và gợi ý của chuyên gia về

cách thức cải thiện hoạt động 5S, qua đó cải thiện

chất lượng, năng suất, an toàn và, nâng cao sự hài

lòng của khách hàng và gia tăng lợi nhuận.

1

• Aimnext họp thảo luận với BGĐ công ty 
khách hàng thống nhất kế hoạch đánh giá
5S.

2

• Chuyên gia đi đánh giá việc áp dụng 5S tại 
hiện trường công ty/nhà xưởng.

3
• Họp tổng kết kết quả đánh giá

4

• Aimnext gửi báo cáo tổng kết hiện trạng 
áp dụng 5S tại công ty, báo cáo cụ thể cho 
từng bộ phận được đánh giá và đề xuất 
cải tiến

Các công ty đã và đang tiến hành 5S, mong muốn 

xác định hiện trạng áp dụng 5S tại doanh nghiệp, từ 

đó có nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt 

động 5S hơn nữa.

Đối tượng 

khách hàng
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1 Ví dụ phiếu và kết quả đánh giá 1 Báo cáo mẫu

3 ngày

Đào tạo 5S

• Tổng quan về 5S, cách tiến hành 5S

• Cách tổ chức và đánh giá hoạt động 5S

• Thực tế tham quan và đánh giá tại nhà máy

• Lập kế hoạch áp dụng và cải tiến 5S 

3 ngày

Theo dõi
hoạt động

5S

• Nhận xét kết quả thực hiện 5S tháng trước

• Khảo sát đánh giá thực tế và hướng dẫn tại hiện trường

• Lập kế hoạch thực hiện tháng sau

1 ngày

Tổng kết

• Trình bày kết quả chương trình 5S của từng bộ phận

• Đánh giá việc thực hiện và kết quả chương trình

1 Giới thiệu chương trình “Huấn luyện - tư vấn 5S”

Sau khi tiến hành Đánh giá hoạt động áp dụng 5S nếu khách hàng cần hỗ trợ

cải thiện việc áp dụng 5S, Aimnext có thể cung cấp chương trình “Huấn luyện

5S” với nội dung cụ thể như sau: 

• Nhân viên hiểu được tầm quan trọng của 5S, chuyên sâu hơn về các

kiến thức và công cụ cần thiết để áp dụng 5S.

• Nhân viên có thê ̉ nâng cao hiệu quả của các hoạt động 5S bằng cách

ứng dụng vòng tròn PDCA.

• Khách hàng cải tiến được các hoạt động 5S và tạo dựng 1 môi trường

làm việc an toàn và hiệu quả.
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 Chương trình: 7 ngày ~ trong 4 tháng

* Thời lượng chương trình có thể điều chỉnh theo yêu cầu

 Đối tượng khách hàng
Các công ty đã và đang tiến hành 5S, nhưng mong muốn cải thiện chất 

lượng và hiệu quả của các hoạt động 5S hơn nữa.

5S STT
Những hạng mục 

kiểm tra
Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm

0 1 2 3 4

S1

Sàng lọc

1 Bán phẩm hay nguyên liệu
Không có nguyên liệu hay bán phẩm 

không cần thiết

2 Máy móc thiết bị
Tất cả máy móc và thiết bị đều thường 

xuyên sử dụng

S2

Sắp xếp

1 Nhãn cho khu vực
Có nhãn phân biệt các khu vực chính 

phụ khác nhau

2 … …

… … … …

STT Tên khu vực Điểm

1 XƯỞNG MẠ 73

2 XƯỞNG DẬP 76

3 XƯỞNG LẮP RÁP 78

4 XƯỞNG ÉP NHỰA 70

5 QA 71

6 XƯỞNG KỸ THUẬT 70

TRUNG BÌNH 73

BEFORE AFTER

Vấn đề Nội dung cải tiến

Xem xét trang bị bàn làm việc cho công đoạn 

này

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG 5S
I. NHẬN XÉT CHUNG:

a) Những điểm tích cực về 5S:

• Các khu vực đã có nỗ lực thực hiện 5S. 

• Đã có layout cho các khu vực làm việc.

• Đã có bảng tên cho các bộ phận.

• Vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ.

b) Những điểm cần cải tiến về SEIRI:

• Vẫn còn một số vật không cần thiết ở xưởng, cần áp dụng mạnh mẽ thẻ đỏ cho các vật 

dụng không cần thiết, ít sử dụng.

• Cần quy hoạch khu vực chứa hàng thẻ đỏ (những thứ ít sử dụng) theo từng phân 

xưởng.

c) ….

II.CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO: Xem các file TODO
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